e-form

Kontroll ta' Perikli ta' Inċidenti
Maġġuri (COMAH) - Parti B
Informazzjoni mhux Statutorja meħtieġa mill-Awtorità Kompetenti u informazzjoni statutorja li ma
għandhiex tiġi żvelata lill-Pubbliku
(COMAH) Regl. L.N. 179/2015 - Parti B

Isem tal-Operatur

Indirizz tal-Operatur (Inkludi l-Indirizz tal-Uffiċċju Reġistrat)

Indirizz tal-Istabbiliment Konċernat (jekk differenti minn fuq)

DETTALJI GĦALL-FATTURA
Isem tal-Kuntatt (jekk differenti minn fuq)

Pożizzjoni

L-operaturi tal-istabbilimenti COMAH jistgħu jitħallsu għal xogħol imwettaq mill-Awtorità kompetenti
fl-implimentazzjoni tar-regolamenti
Isem tal-Kumpanija tal-Fatturazzjoni

Indirizz tal-Kumpanija

RAĠUNI GĦAN-NOTIFIKA
Int reċentement ippreżentat notifika għall-istabbiliment?

Jekk Iva, agħti d-data tas-sottomissjoni

Għaliex qed tissottometti din in-Notifika? Jekk jogħġbok immarka fejn xieraq
Reg. 5(2)(a) Qabel il-bidu tal-kostruzzjoni jew l-operat ta’ stabbiliment ġdid
Reg. 5(2)(a) Qabel il-modifiki li jwasslu għal bidla tal-inventarju tas-sustanzi perikolużi ta’
stabbiliment ġdid
Reg. 5(2)(b) Għall-każijiet kollha l-oħra, sena mid-data li fiha dawn ir-regolamenti jkunu
japplikaw għall-istabbiliment konċernat
Reg. 5(4)(a) Kwalunkwe żieda jew tnaqqis sinifikanti fil-kwantità jew bidla sinifikanti fin-natura
jew fil-forma fiżika
tas-sustanza perikoluża
Reg. 5(4)(b) Modifika ta’ stabbiliment jew stallazzjoni li jista’ jkollha konsegwenzi sinifikanti
f’termini ta’ perikli ta’ inċidenti
kbar
Reg. 5(4)(ċ) L-għeluq permanenti tal-istabbiliment jew id-diżattivazzjoni tiegħu
Reg. 5(4)(d) Bidliet fl-isem u/jew l-isem kummerċjali tal-opertaur, il-post tan-negozju rreġistrat
tal-operatur u l-isem u
l-pożizzjoni tal-persuna responsabbli għall-istabbiliment

SIGURTÀ NAZZJONALI
Hemm xi informazzjoni li temmen li m'għandhiex tiġi żvelata lill-pubbliku?
Ċerta informazzjoni tista' tiġi eskluża milli tiġi pprovduta lill-pubbliku fejn il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4
tad-Direttiva 2003/4 / KE huma sodisfatti. Jekk temmen li dan japplika għal informazzjoni dwar l-istabbiliment
tagħkom agħżel IVA

Il-formola ta' notifika tal-Parti A fiha kwalunkwe informazzjoni ta' sigurtà nazzjonali li ma tħallix li din tiġi
żvelata lill-pubbliku?

KUNFIDENZA KUMMERĊJALI U PERSONALI
Trid li xi informazzjoni ma tiġix żvelata lill-pubbliku minħabba li hija kummerċjalment jew personalment
kunfidenzjali?

Jekk Iva, għandek timla l-formolo Parti A u tħalli barra l-informazzjoni kumerċjali jew personalment
kunfidenzjali u niżżel hawn taħt l-informazzjoni li ma tixtiqx li tingħata lill-pubbliku.

DIKJARAZZJONI
Niċċertifika li l-informazzjoni f'din in-Notifika Parti B hija korretta
Isem u Kunjom

Pożizzjoni

Telefown

Mowbajl

Imejl

Firma

Data

Jekk jogħġbok ibgħat in-notifika bl-imejl lil mepi.ohsa@gov.mt (Taqsima MEPI).
L-Awtorità tikkonferma s-sottomissjoni

Ipprintja Issejvja

Issottometti

